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NIHAO SNOW ภเูขาหมิะซีหลิง(พักบนเขา)                      

นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 6  วัน 5 คืน  

เดนิทาง ธันวาคม  2562  

 

ราคาเพยีง 32,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง  
วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตซูวงหลวิ)(TG618 : 10.50-15.00)-ง้อไบ๊ 
วนัท่ี 2   ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าขึน้-ลง)-นมสัการองค์ผูเ่ศียรทรงช้าง-วดัเป้ากวอ๋ 
วนัท่ี 3   ง้อไบ๊-เลอ่ซาน-ลอ่งเรือชมหลวงพอ่โตเลอ่ซาน-ภเูขาหิมะซีหลงิ(ไมร่วมคา่เลน่อปุกรณ์ตา่งๆ) 
วนัท่ี 4.  ลานชมวิวสริุยนัจนัทรา(รวมกระเช้า)-ซีหลงิซาน-เฉิงต-ูร้านยางพารา 
วนัท่ี 5.    ศนูย์อนรัุกษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี)-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณจ่ิงหลี-่โชว์เปลีย่นหน้ากาก 

วนัท่ี 6.     ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซุนซีลู-่เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตซูวงหลวิ)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(TG619 : 16.15-18.20)     
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(TG618 : 
10.50-15.00)-ง้อไบ๊ 

07.30 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 2-3 คาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

10.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่ TG618   
15.00 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตัง้อยู่บริเวณลุม่แม่น า้หมินใจกลาง

มณฑล มีภมูิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภมูิอากาศที่เหมาะสมตอ่การ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนกัและมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอนัดบั 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศกึษาของภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใต้ 
น าท่านเดินทางสู่ เขาง้อไบ้(เอ๋อเหมยซาน) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง) เอ๋อเหมยแปลว่าคิว้โก่ง เพราะทิวเขามีลกัษณะ
เหมือนคิว้ นกัพรตในลทัธิเตา๋เร่ิมเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแหง่นีใ้นศตวรรษที่ 2 หลงัจากนัน้ศาสนาก็เร่ิมเฟ่ืองฟมูาจนถึง
ศตวรรษที่ 6 เออ๋เหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภเูขาศกัดิ์สิทธ์ิทางพทุธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จ่ิวหวัซาน, ผู่โถ
ซาน) น าทา่นเปลีย่นนัง่รถของอทุยานขึน้ภเูขา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร    
ที่พกั  GARDEN CITY HOTEL OR SAME 4* 

วันที่2 
ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าขึน้-ลง)-นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง-วัดเป้า
กว๋อ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
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 จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สูจุ่ดชมวิวบนยอดเขาจินติ่งที่มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทศัน์อนั
สลบัซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชัน้เมฆที่สวยงามดุจดัง่สวรรค์ จากนัน้ น าท่านนมสัการ องค์ผู่เศียรทรงช้าง (สมัตภทัธ
โพธิสตัว์) พระพกัตร์ 10 ทิศ สงู 48 เมตร ชมต าหนกัทอง ต าหนกัเงิน ต าหนกัส าริด และต าหนกัเหลก็ซึง่ประหนึง่วา่ได้จ าลอง 4 
พทุธคีรี อนัได้แก่ ผูโ่ถวซาน จ่ิวหวัซาน อูไ่ถซาน และเออ๋เหมยซานมาไว้ที่ยอดจินติ่ง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านสู่ วัดเป้ากว๋อ ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่และสวยงามที่สดุของง้อไบ๊ มีเดิมช่ือว่า ฮุ่ยจงถัง สร้างขึน้ในสมยั หมิงเพื่อบชูาพระ

โพธิสตัว์ผูเ่สยีนโพธิสตัว์แหง่ปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง๊อไบ๊ ผสมผสานความเช่ือของ 3 ศาสนาคือ พทุธ เตา๋ และลทัธิขงจ๊ือตัง้อยู่
บริเวณด้านลา่งของที่ราบฟ้งหวง สงูจากระดบัน า้ทะเล 533 เมตรตอ่มารัชสมยัคงัซีฮ่องเต้ แหง่ราชวงศ์ชิงได้ เปลีย่นช่ือเป็นวดั
เป้ากั๋วมาจนปัจจุบนั ภายในมีโบราณสถานส าคญัคือซานเหมิน (ประตูเขา) ต าหนกัหมีเล่อ วิหารหลกั และหอพระคมัภีร์ 
ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็นอีกหนึ่งในจ านวนวดัที่ส าคญัที่สดุในจีน วดัเป้ากั๋วได้รับการบรูณะใหม่โดยพระชาวไต้หวนัแห่ง
เมืองเกาสงูซึง่ได้บริจาคเงินถึง 100,000 อเมริกนัดอลลา่ร์ ซึง่เป็นวดัและพิพิธภณัฑ์เก็บของเก่าที่มีคา่ทัง้รูปภาพ องค์พระ และ
ในพิพิธภณัฑ์มีงวงช้าง ของส าริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึง่ใสห่น้ากากท าจากทองส าริดใหญ่ที่สดุ มีความยาวถึง 1.38 
เมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร    
ที่พัก GARDEN CITY HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 
 ง้อไบ๊-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ภูเขาหิมะซีหลิง(ไม่รวม
ค่าเล่นอุปกรณ์ต่างๆ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

ทา่นเดินทางสู ่เมืองเล่อซาน(ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง) ระหวา่งทางทา่นจะได้ช่ืนชมกบัธรรมชาติสองข้างทางที่อดุมไปด้วย
แมกไม้นานาพนัธุ์และชีวิตความเป็นอยูข่องชาวมณฑลเสฉวน ซึง่ยงัคงรักษาวฒันธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติน า
ทา่น ลงเรือเพื่อชมเกาะเลอ่ซาน ซึง่มีรูปพรรณดัง่พระกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างนาน
ถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภยัน า้ท่วมจากแม่น า้หมิงเจียง มีความ
ยาวกว่า 600 กิโลเมตรพระพกัตร์ของหลวงพ่อโตหนัออกไปสูแ่ม่น า้หมิงเจียงเป็นพระพทุธรูปนัง่ที่สกดัเข้าไปในภเูขาที่ใหญ่
ที่สดุในโลก สงูถึง 71 เมตร 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านมุ่งหน้าสูเ่ขต ภูเขาหิมะซีหลิงซาน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง) ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองเฉิงตู เขาซีหลิง
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เป็นภเูขาหิมะที่ตัง้อยูใ่กล้เมืองมากที่สดุของประเทศจีน ภเูขาหิมะซีหลงิเป็นท่ีราบบนยอดเขาบนระดบัความสงู 2,200- 2,400 
เมตร จากระดบัน า้ทะเลครอบคลมุพืน้ที่ราว 8 ตร.กม.โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างติดลบ 10 ถึง 10 องศาเซลเซียส นบัเป็น
อณุหภมูิที่พอเหมาะส าหรับการเลน่สกีหิมะที่ไมต้่องทนกบัสภาพความหนาวเย็นจนเกินไป  ระหวา่งทางให้ท่านชมทศันียภาพ

ที่ปกคลมุด้วยหิมะอนัขาวสะอาดตา และความงดงามของบรรยากาศแหง่ความหนาวเย็น “ซีหลงิเซียะซานสกีรีสอร์ท” เป็น
สกีรีสอร์ทท่ีใหญ่ที่สดุในประเทศจีน ครอบคลมุพืน้ท่ี 7 ตารางกิโลเมตรถึงบริเวณเชิงเขาซีหลงิ  น าทา่น โดยสารกระเช้า ขึน้บน
ภเูขาซีหลิงซาน ให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่งมีระดบัความหนาของหิมะอยู่ในราว 60 – 100 ซม. ภายใน
บริเวณลานหิมะพร่ังพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเลน่บนลานน า้แข็งอย่างครบครัน ได้แก่แผ่นเลื่อนหิมะ สกีหิมะ ม้าลากเลื่อน
หิมะ บอลลนู สโนโมบิล เคร่ืองเลน่สไลด์สนกุสนานกบัการปัน้ตุ๊กตาหิมะ, สโนว์แมนตกแตง่ให้สวยงามและถ่ายภาพเก็บความ
ประทบัใจ ลงจากภเูขาน า้แข็งและอื่นๆ อีกมากมาย รวมทัง้กิจกรรมบนลานน า้แข็งที่จะท าให้ทา่นสนกุสนานจนลมืเวลา (ราคา
นีไ้มร่วมคา่เช่าอปุกรณ์ คา่เคร่ืองเลน่ และคา่ครูฝึก) 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั MAPLE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 ลานชมววิสุริยันจันทรา(รวมกระเช้า)-ซีหลิงซาน-เฉิงตู-ร้านยางพารา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
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 น าทา่น ขึน้กระเช้า ไปยงัจดุชมวิวสงูสดุเพื่อชมทิวทศัน์อนัสวยงามโดยรอบของภเูขาที่ปกคลมุด้วยหิมะที่  ลานสุริยันจันทรา 

(Ri Yue Ping) ระหวา่งเส้นทางที่กระเช้าพาดผ่าน (ประมาณ 30 นาที) ท่านจะได้ชมความสวยงามของป่าสน ที่ปกคลมุด้วย
หิมะและเกลด็น า้แข็ง ขาวเป็นประกายเมื่อกระทบกบัแสงอาทิตย์ในยามเช้า ท่ามกลางสายหมอกลอ่งลอย และอากาศหนาว
เย็น อิสระพร้อมเก็บภาพความประทบัใจ อิสระให้ทกุทา่นสนกุสนานเพลดิเพลนิกบักิจกรรรมต่าง ๆ จนได้เวลาสมควรน าท่าน 
โดยสารกระเช้า ลงจากลานสริุยนัจนัทรา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) มีภูมิประเทศล้อมไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่

เหมาะสม ตอ่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืน้ที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรสว่นหนึ่งเป็นชนกลุม่น้อย
เชือ้ชาติตา่งๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมีย้ว หยุ เชียง  ชมสนิค้าจากยางพารา สนิค้าเพื่อสขุภาพ อาทิ หมอน ที่นอนยางพารา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี)-ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์
เปล่ียนหน้ากาก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 



 

โค้ดทวัร์ CNGT-474 
 

 

 
  น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตวั หมีแพนด้าเป็นสตัว์สงวนหายากมี

ก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลกูยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตัง้ท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลกูครัง้ละ
ประมาณ 2 ตวั ตวัที่แข็งแรงเพียงตวัเดียวเทา่นัน้จะอยูร่อด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผล่กูศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้า
เป็นสือ่การผกูมิตรไมตรีกบัประเทศตา่งๆ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านแวะชม ร้านผ้าไหม  สินค้า OTOP ของจีน จากนัน้พาท่านช้อปปิง้ต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชุนซีลู่  ซึ่งเป็นย่านวยัรุ่น 

และขายสนิค้าที่ทนัสมยัเป็นถนนที่ปิดไมไ่ห้รถสามารถวิ่งผา่นได้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 น าทา่นชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน ชมการเปลีย่นหน้ากากภายในเสีย้ววินาที โดยที่

ไมส่ามารถจบัตาได้ทนั เป็นการแสดงที่สงวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชัว่อายคุน ไม่ถ่ายทอดให้บคุคลภายนอก
ทัว่ไป 

ที่พกั ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 6 
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหล่ี-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ
(สนามบนิสุวรรณภมูิ)(TG619 : 16.15-18.20)     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 น าทา่นเดินทางสู ่ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนให้ทา่นนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้า

กบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไมซ่ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซูถ่งัหรือที่รู้จกักนัดใีนช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลศิในด้าน
รักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัต่อยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน   น าท่านสู ่ถนนโบราณจิ่งหลี่  เป็นถนนคนเดินที่รักษา
บรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอยา่งดี มีสนิค้าตา่งๆ มากมายให้ทา่นเลอืกซือ้ได้ตามอธัยาศยัน า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 

16.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) โดยเที่ยวบินที่ TG619 
18.20 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) โดยสวสัดิ์ภาพ 
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โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน

ทกุครัง้ เพ่ือเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หาก
เกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 

อัตราค่าบริการ :  NIHAO SNOW ภเูขาหิมะซีหลิง(พกับนเขา) นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 6  วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 28 ธ.ค. 62 -02 ม.ค. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 29 ธ.ค. 62 -03 ม.ค. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 5,000.- ไมรั่บจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.-  
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (รวมวีซ่าจีน 4 วันท าการ) 
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    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดั

จ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่
ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กิน  30 กิโลกรัม สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม , คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, 

คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจ

แก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท
ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก
ครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็ก

ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติ

ท่ีตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมี
การโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 
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7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวี
ซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเว้นวี
ซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
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6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา
ประทบัร้านท่ีแปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนั
ขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................ 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ............................................................................................................................ 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ................................................................................................................. 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ................................................................................................................. 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ........................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน................................................................................................................................................................................. 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.......................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ................................................................................................................ 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี............................................................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี............................................................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.............................................................................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.............................................................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ทา่นเกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


